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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  10.04.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

34. sjednica VMO Mlaka održana je 10.04.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
- 8 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u travnju i svibnju. 
3. Donošenje zaključka o rebalansu Financijskog plana za 2017. godinu. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper pozdravio je sve ovlaštene predstavnike suvlasnika stanara i 
zahvalio se na odazivu na sastanak sa zajedničkim ciljem – nastavak dobre suradnje građana i 
Vijeća  radi poboljšanja uvjeta življenja u MO Mlaka.  
Građani su upoznati s komunalnim prioritetima i programima realiziranim u 2016. godini, 
prijedlozima za tekuću godinu, te programima koji slijede.  
 
U raspravi su sudjelovali:  
       
-Drago Bušac, Duella 12 

• Urušen zidić kod dječjeg igrališta južno od G. Duella 12, pa se pijesak rasipa na ulicu 
• Problem nepropisnog parkiranja uz dječje igralište kod G. Duella 10, pa kamion 

"Čistoće" ne može proći 
• Stepenice u ulici G. Duella se ne čiste 
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- Irena Grubiša, Luki 24 
• Izgradnja paviljona u parku Mlaka 

 
 O:  Vijeće je pred nekoliko godina planiralo, bila je potrebna izrada povijesne studije, zbog 
značaja za cijeli grad, a ne samo MO Mlaka realizacija projekta je zatražena od OGU za 
urbanizam i komunalni sustav. 
 

-Željko Bakarčić, Podmurvice 26 
• Stepenice uz OŠ „Podmurvice“i plato iznad njih se ne čiste 
O:  Zahtjev će se proslijediti Čistoći 
 
• Potrebno je postaviti klupice i košarice za smeće kod OŠ „Podmurvice“ 
O:  Gdin Bakarčić će dostaviti točne lokacije s iscrtanim pozicijama 
 
• Potrebno je urediti parkirna mjesta za zaustavljanje automobila roditelja koji dovode i 

odvode djecu u OŠ „Gelsi“ i  „Podmurvice“ 
O:  Vijeće je ovaj prijedlog uvrstilo u svoje prioritete još prošle godine, ali je odgovoreno da 
se  radi o razvojnom projektu koji se ne može realizirati sredstvima prioriteta. Traženo je 
uvrštenje u gradske projekte, zatražit će se odgovor. 
 
• Postava kontejnera za zeleni otpad tijekom proljeća i jeseni u ulicama gdje se nalaze 

vrtovi 
 

-Duško Milovanović, Podmurvice 46 
• Ne slaže se s postavom baja za zeleni otpad, već ističe primjer građana u ulici 

Podmurvice koji kompostiraju sav zeleni otpad 
 

Zaključak: 
• Prijedlozi iz domene redovnog održavanja proslijedit će se nadležnim gradskim 

odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se raspravljati prilikom 
usvajanja Plana prioriteta MO Mlaka  za 2018. godinu.   

 
AD 2 
 
Vijeće je u travnju i svibnju planiralo sljedeće programe:  
a)    Ekološka akcija 
b)    Dani MO 
c)    Majčin dan i Dan obitelji 
 

Zaključak: 
     ADa) 

 
• Zamjenica predsjednika će organizirati Ekološku akcija čišćenja zelene površine 

omeđene ulicama Luki i Zvonimirovom nakon izvida terena i dogovora s 
volonterima. 

 
     ADb) 

 
• 24.04. Predavanje u organizaciji Planinarskog društva „Duga“ 
• 25.04. Turnir u šahu 
• 26.04. Od 10 do 12 h akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 
• 03.05. Postavljanje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – 

povodom Dana MO Mlaka i Dana oslobođenja Rijeke. 
• 03.05. Svečana sjednica i proslava Dana MO Mlaka 
• Sportske igre za mlade „Mlaka challenge“ u parku Mlaka – tijekom svibnja 
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ADc) 
 

• Raspisan je natječaj za izbor najboljeg rada na temu „Majčin dan i Dan obitelji“. 
Proglašenje i prezentacija najboljih radova održat će se na svečanoj sjednici 
vijeća. 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o Financijskom planu za 2017. godinu i stvarnim troškovima za pojedinu 
aktivnost programa Dani MO Mlaka. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je prošle godine unutar programa Dani MO planiralo sredstva u iznosu od 
3.000,00 kn na poziciji PRO0955 – osobne i intelektualne usluge za potrebe isplate 
6 honorara pobjednicima natječaja „Fotkaj Mlaku 2017“ (6 x 400,00 kn netto). 
Budući je početkom 2017. godine došlo do zakonskih promjena u obračunu 
poreza (veće porezne stope na isplatu autorskih honorara) Vijeće donosi odluku o 
rebalansu Financijskog plana za 2017. godinu (uvećanje pozicije za 301,00 kn). 
 

AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu 
uspornika u ulici Podmurvice i postavio ga je, ali na pogrešnoj poziciji – na 
uzbrdici prije vrtića, a ne nakon OŠ „Podmurvice“ kako je to vijeće tražilo, te je 
potrebno uputiti dopis kojim će se tražiti njegovo postava kod k. br. 38. 

• Također će se ponoviti zahtjev za postavu znaka za suženje kolnika (kod 
postojećeg uspornika pored OŠ „Podmurvice“). 

 
• Vijeće prihvaća zahtjev gdina Karla Stepančića za sanaciju oštećenja u ulici M. 

Barača ispred brojeva 14 i 16, te će ga proslijediti Rijeka Prometu. Vijeće je već 
prošle godine tražilo sanaciju, te dobilo odgovor da će se u 2017. godini pristupiti 
sanaciji najkritičnijih dijelova kolnika. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za 

iscrtavanje zabrane parkiranja ispred kontejnera zgrade G Duella 2, što će 
realizirati u najkraćem roku. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor VIK-a na dopis o oštećenjima uočenim prilikom 
zajedničkog obilaska. Nakon terenskog izvida utvrđeno je da su u njihovoj 
nadležnosti lokacije u Baračevoj kod k. br. 2 i 22 i Krešimirovoj 52, te će se izvršiti 
sanacija. Fotografije oštećenja iz dopisa koje su preostale uputit će se 
Komunalnom redarstvu kako bi se odredila odgovorna osoba za sanaciju. 

 
AD 5 
 

• Od 3. do 21. travnja zaprimaju se prijedlozi građana za komunalne prioritete. 
Također se zaprimaju prijave putem online obrasca na web stranici MO. 
 

• 03.06. održat će se sportska natjecanja mjesnih odbora povodom dana sv. Vida  u 
disciplinama boćanje, potezanje konopa i briškula-trešeta. 12.04. je sastanak 
koordinatora. 
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 
 
 
 


